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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหูสอิชา 4014506
การอูดแทะขระเ่ินผทการเรียนการสวนฟิสิกส์
Measurement and Teaching and Learning Evaluation in Physics

2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หทูกสัตรศึกษาศาสตรบูณฑิต สาปาอิชาฟิสิกส์
3.2 ขระเภลปวงรายอิชาเวกบูงคูบ

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ดร.รูงสูนต์ จว่ละรูกษ์
4.2 อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ตวนเรียน A4 ดร.รูงสูนต์ จว่ละรูกษ์
ตวนเรียน B4 ผศ.ดร.จิราภรณ์ พงษ์โสภา

5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาลีม 1 / ชู้นขีลีม 4

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
้่่่ี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
้่่่ี

8. สถานที่เรียน
วาคารเฉทิ่พระเกียรติ 50 พรรษา ่หาอชิราทงกรณ

9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
10 กรกฎาค่ 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพืมวใหไนูกศึกษา่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจในเรืมวง หทูกการการอูดแทะขระเ่ินผท แนอลางในการ
จูดการเรียนการสวนลีมเกีมยอกูบการอูดแทะการขระเ่ินผทการเรียนรัไอิชาฟิสิกส์ระดูบู่ธย่ศึกษา
2
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2. เพืมวใหไนูกศึกษาศึกษารัขแบบ อิธีการอูดแทะขระเ่ินผทการเรียนรัไอิชาฟิสิกส์ดไานเนื้วหา
แทะการลดทวง
3. เพืมวใหไนูกศึกษาศึกษาอิเคราะห์ ตูอวย่างปไวสวบอิชาฟิสิกส์ ฝึกววกแบบอิธีการอูดแทะ
ขระเ่ินผท ฝึกสรไางเครืมวง่ืวแทะปไวสวบอิชาฟิสิกส์ลีมสา่ารถอูดพูฒนาการการเรียนรัไดไานพุลธิพิสูย
จิตพิสูย แทะลูกษะพิสูยแต่ทะระดูบปู้นปวงการพูฒนาการ ฝึกอางแผนการอูดแทะการขระเ่ินผท
การเรียนรัไอิชาฟิสิกส์ลีมสวดคทไวงจุดขระสงค์การเรียนรัไในระดูบู่ธย่ศึกษา

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพืม ว ใหไ ร ายอิ ช า่ี เ นื้ ว หาสาระสวดคทไ ว งกู บ เกณฑ์ ่ าตรฐานคุ ณ อุ ฒิ ร ะดู บ ขริ ญ ญาตรี ส าปา
ศึกษาศาสตร์แทะครุศาสตร์ พ .ศ.2554 โดยขรูบใหไ่ีการใชไกระบอนการการจูดการเรียนรัไในรายอิชา
ฟิสิกส์ใหไ่ีคอา่เห่าะส่ สา่ารถพูฒนานูกศึกษาใหไ่ีคุณทูกษณะบูณฑิตลีมพึงขระสงค์้ดไ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หทูกการการอูดแทะขระเ่ินผท แนอลางในการจูดการเรียนการสวนลีมเกีมยอกูบการอูด
แทะการขระเ่ินผทการเรียนรัไอิชาฟิสิกส์ระดูบู่ธย่ศึกษา ศึกษารัขแบบ อิธีการอูดแทะขระเ่ินผท
การเรี ยนรัไ อิช าฟิสิ กส์ดไานเนื้ วหาแทะการลดทวง ศึกษาอิเคราะห์ ตูอ วย่างปไวสวบอิชาฟิสิกส์ ฝึ ก
ววกแบบอิธีการอูดแทะขระเ่ินผท ฝึกสรไางเครืมวง่ืวแทะปไวสวบอิชาฟิสิกส์ลีมสา่ารถอูดพูฒนาการ
การเรียนรัไดไานพุลธิพิสูย จิตพิสูย แทะลูกษะพิสูยแต่ทะระดูบปู้นปวงการพูฒนาการ ฝึกอางแผนการ
อูดแทะการขระเ่ินผทการเรียนรัไอิชาฟิสิกส์ลีมสวดคทไวงจุดขระสงค์การเรียนรัไในระดูบู่ธย่ศึกษา
Principle of measurement and evaluation, approach for teaching and
learning about the measurement and evaluable in high school physics teaching,
content and laboratory experiment, analysis of physics sample test, practical training
in measurement and evaluation, creativity tools and physics test with teaching and
learning development in intelligence, mind and skills, practical planning in
measurement and evaluation in physics that relate to learning object in high school.

2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 3 ชูมอโ่งต่ว
สูขดาห์ หรืว 45
ชูมอโ่งต่วภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การ
ฝึกงาน
้่่่ีการฝึกขฏิบูติงาน
ภาคสนา่

สอนเสริม
้่่่สวนเสริ
ี
่ตา่/
คอา่ตไวงการปวง
นูกศึกษา

3

การศึกษาด้วยตนเอง
6 ชูมอโ่งต่วสูขดาห์
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3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบุคคล
วาจารย์จูดเอทาใหไคาขรึกษาเข็นรายบุคคทหรืวรายกทุ่่ตา่คอา่ตไวงการปวงนูกศึกษาลุกอูนตา่ลีม
นูดห่ายตา่เอทาลีมเห่าะส่ ขระ่าณ 3 ชูมอโ่งต่วสูขดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 1แสดงววกชึมงพรติกรร่ดไานคุณธรร่ แทะจรรยาบรรณอิชาชีพครั
 2่ีคุณธรร่จริยธรร่ลีมเสริ่สรไางการพูฒนาลีมยูมงยืน
 3่ีคอา่กทไาหาญลางจริยธรร่ ่ีคอา่เปไาใจผัไวืมน แทะเปไาใจโทก
 4่ีจิตสาธารณะ เสียสทะ แทะเข็นแบบวย่างลีมดี
 5ใหไคอา่เคารพแทะยึดถืวในกฎระเบียบแทะปไวบูงคูบต่างแปวงวงค์กรแทะ
สูงค่
 6สา่ารถจูดการแทะแกไขญหาลางคุณธรร่จริยธรร่ จรรยาบรรณอิชาชีพครั
เชิงสู่พูลธ์โดยใชไดุทยพินิจลางค่านิย่ คอา่รัไสึกปวงผัไวืมน แทะขระโยชน์ปวงสูงค่ส่อนรอ่
1.2 วิธีการสอน
(1) การอิเคราะห์แบบอิภาษอิธี Diallecticsในขระเดจนอิกรตดไานคุณธรร่จริยธรร่
ปวงสูงค่แทะอิชาการ รอ่ลู้งขระเดจนอิกรตปวงจรรยาบรรณอิชาชีพครั
(2) การเรียนรัไโดยการขฏิสู่พูนธ์เชิงขฏิบูติการ Interactive action learning
(3) การใชไกรณีศึกษา Case study
(4) การเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร
1.3 วิธีการประเมินผล
(1) อูดแทะขระเ่ินจากผทการอิเคราะห์แบบอิภาษอิธี
(2) อูดแทะขระเ่ินจากกทุ่่เพืมวน
(3) อูดแทะขระเ่ินจากผทงานกรณีศึกษา
(4) อูดแทะขระเ่ินจากผทการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวด
หทูกสัตร
2ความรู้ .
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
 1 ่ีคอา่รวบรัไในดไานอิชาศึกษาลูมอ้ข อิชาชีพครั อิชาเวกฟิสิกส์ แทะการบัรณา
การอิชาชีพครักูบอิชาเวกฟิสิกส์วย่างกอไางปอาง ทึกชึ้ง แทะเข็นระบบ
 (2่ีคอา่ตระหนูกรัไหทูกการ แทะลรษฎีในวงค์คอา่รัไลีมเกีมยอปไวงวย่างบัรณา
การ ลู้งการบัรณาการปไา่ศาสตร์ แทะการบัรณาการกูบโทกแห่งคอา่เข็นจริง
 (3 ่ีคอา่เปไาใจคอา่กไาอหนไาปวงคอา่รัไเฉพาะดไานในสาปาอิชาฟิสิกส์วย่าง
ทึกชึ้ง ตระหนูกถึงคอา่สาคูญปวงงานอิจูยแทะการอิจูย ต่วยวดคอา่รัไลางดไานการเรียนการสวน
ฟิสิกส์
4
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 (4่ีคอา่สา่ารถในการอิเคราะห์ สูงเคราะห์ แทะขระเ่ินค่าวงค์คอา่รัไ แทะ
สา่ารถนา้ขขระยุกต์ใชไในการขฏิบูติงานอิชาชีพครัวย่าง่ีขระสิลธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
(1) การอิเคราะห์แทะสูงเคราะห์วงค์คอา่รัไแทะการเรียนรัไแบบสืบสวบ (Inquiry
method)
(2) การลบลอนอรรณกรร่แทะสรุขสถานะปวงวงค์คอา่รัไ
(3) การอิเคราะห์แบบอิภาษอิธีเกีมยอกูบขระเดจนอิกรตปวงวงค์คอา่รัไแทะลรษฎี
(4) การเรียนรัไร่อ่่ืว Collaborative learningแทะขระเ่ินค่าวงค์เพืมวขระยุกต์
คอา่รัไในสถานการณ์โทกแห่งคอา่เข็นจริง
(5) การเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) อูดแทะขระเ่ินจากผทการอิเคราะห์แทะสูงเคราะห์วงค์คอา่รัไ
(2) อูดแทะขระเ่ินจากผทการลบลอนอรรณกรร่แทะสรุขสถานะปวงวงค์คอา่รัไ
(3) อูดแทะขระเ่ินจากผทการอิเคราะห์แบบอิภาษอิธี
(4) อูดแทะขระเ่ินจากการเรียนรัไร่อ่่ืว
(5) อูดแทะขระเ่ินจากผทการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวด
หทูกสัตร
3ทักษะทางปษญญา .
3.1 ทักษะทางปษญญาที่ต้องพัฒนา
 (1) สา่ารถคิดคไนหาปไวเลจจจริง ลาคอา่เปไาใจ แทะขระเ่ินปไว่ัทสารสนเลศ
แทะแนอคิดจากแหท่งปไว่ัทลีมหทากหทาย เพืมวใชไในการขฏิบูติงาน การอินิจฉูย แกไขญหา แทะลา
การอิจูยเพืมวพูฒนางาน แทะพูฒนาวงค์คอา่รัไ้ดไดไอยตนเวง
 (2) สา่ารถคิดแกไขญหาลีม่ีคอา่สทูบชูบชไวน เสนวลางววก แทะนา้ขสั่การ
แกไ้ป้ดไวย่างสรไางสรรค์ โดยคานึงถึงคอา่รัไลางลรษฎี ขระสบการณ์ภาคขฏิบูติ แทะผทกระลบ
จากการตูดสินใจ
 (3) ่ีคอา่เข็นผัไนาลางขญญาในการคิดพูฒนางานวย่างสรไางสรรค์ ่ีอิสูยลูศน์
รอ่ลู้ ง ่ี ก ารพู ฒ นาศาสตร์ ล างครุ ศ าสตร์ /ศึ ก ษาศาสตร์ แทะการพู ฒ นาลางอิ ช าชี พ วย่ า ง่ี
นอูตกรร่
 (4) ่ีการคิดอิเคราะห์ สูงเคราะห์ ขระเ่ินค่า แทะนาคอา่รัไเกีมยอกูบแนอคิด
ลรษฎี แทะหทูกการลีมเกีมยอปไวงในศาสตร์สาปาฟิสิกส์้ขใชไในการจูดการเรียนรัไ แกไขญหาการ
พูฒนาผัไเรียน แทะการอิจูยต่วยวดวงค์ค อา่รัไ ่ีคอา่เข็นผัไนาในการขฏิบูติงานวย่าง่ีอิสูยลูศน์
ในการพูฒนาการเรียนการสวนฟิสิกส์
3.2 วิธีการสอน
(1) การอิเคราะห์แบบอิภาษอิธีเกีมยอกูบขระเดจนอิกรตลางอิชาการ อิชาชีพ แทะลาง
สูงค่ Problem-based learning
5
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(2) การลาอิจูยเพืมวพูฒนาการเรียนการสวน
(3) การอิจูยแทะพูฒนานอูตกรร่วย่าง่ีอิสูยลูศน์ (Research and Development
แทะ Vision-based learning)
(4) การเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร
3.3 วิธีการประเมินผล
(1) อูดแทะขระเ่ินจากผทการอิเคราะห์แบบอิภาษอิธีเกีมยอกูบขระเดจนอิกรตลาง
อิชาการ อิชาชีพ แทะลางสูงค่
(2) อูดแทะขระเ่ินจากผทการอิจูยเพืมวพูฒนาการเรียนการสวน
(3) อูดแทะขระเ่ินจากผทการอิจูยแทะพูฒนานอูตกรร่
(4) อูดแทะขระเ่ินจากผทการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวด
หทูกสัตร
4ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ .
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (1) ่ีคอา่รัไคอา่เปไาใจในบลบาลหนไาลีมแทะคอา่รูบผิดชวบปวงตนเวง แทะ
ผัไวืมนในการลางานแทะการวยั่ ร่ อ ่กูนวย่างเข็นกูท ยาณ่ิตร แทะในการเรียนรัไพูฒ นาตนเวงแทะ
อิชาชีพวย่างต่วเนืมวง
 (2) ่ีคอา่เวาใจใส่ช่อยเหทืวแทะเวื้วต่วการแกไขญหาในกทุ่่แทะระหอ่างกทุ่่
้ดไวย่างสรไางสรรค์
 (3) ่ีภ าอะผัไนาแทะผัไตา่ลีมดี ่ีคอา่สู่พูนธ์ลีมดีกูบผัไเรียน แทะ่ีคอา่
รูบผิดชวบต่วส่อนรอ่ลู้งดไานเศรษฐกิจ สูงค่ แทะสิมงแอดทไว่
 (4) ่ีคอา่้อในการรูบรัไแทะเปไาใจคอา่รัไ สึกปวงผัไเรียนฟิสิกส์ระดูบู่ธย่ศึกษา
ตทวดจนบุคคทวืมน ่ีุ่่่วงเชิงบอก ่ีอุฒิภาอะลางวาร่ณ์แทะสูงค่ เวาใจใส่ในการรูบฟง แทะ
พูฒนาคอา่สู่พูนธ์ระหอ่างบุคคทวย่าง่ีคอา่รูบผิดชวบ
4.2 วิธีการสอน
(1) การเรียนแบบ่ีส่อนร่อ่ขฏิบูติการ (Participative learning through action)
(2) การเข็นผัไนาแบบ่ีส่อนร่อ่ (Shared leadershipในการนาเสนวงานอิชาการ )
(3) การคิดใหไคอา่เหจ นแทะการรูบฟงคอา่เหจนแบบสะลไวนกทูบ (Reflective
thinking)
(4) การเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) อูดแทะขระเ่ินจากผทการเรียนแบบร่อ่่ืว
(2) อูดแทะขระเ่ินจากผทการศึกษาคไนคอไา/แกไโจลย์
(3) อูดแทะขระเ่ินจากผทนาเสนวผทงานกทุ่่ แทะการเข็นผัไนาในการวภิขราย
ชูกถา่
(4) อูดแทะขระเ่ินจากการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวด
หทูกสัตร
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5ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ .
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา
 (1) ่ีคอา่้อในการอิเคราะห์แทะเปไาใจปไว่ัทสารสนเลศลู้งลีมเข็นตูอเทปเชิงสถิติ
การคานอณโจลย์ลางฟิสิ กส์ ภาษาพัดแทะภาษาเปียน วูน่ีผ ทใหไสา่ารถเปไาใจวงค์คอา่รัไ หรืว
ขระเดจนขญหา้ดไวย่างรอดเรจอ
่ีคอา่สา่าร )2 ( ถในการใชไดุทยพินิจลีมดีในการขระ่อทผท แขทคอา่ห่าย
แทะเทืวกใชไปไว่ัทสารสนเลศ โดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ้ดไวย่างส่มาเส่วแทะต่วเนืมวง
 ่ีคอา่สา่ารถในการสืมวสารวย่าง่ีขระสิลธิภาพลู้งการพัด การเปียน แทะ )3(
นาเสนวดไอยรัขแบบลีมเห่าะส่สาหรูบบุคคทแทะกทุ่่ลีม่ีคอา่แตกต่างกูน
่ีคอา่้อในการอิเคราะห์สรุขคอา่คิดรอบยวดปไว่ัทป่าอสารดไานฟิสิกส์จาก )4(
่ีดุทยพินิจในการเทืวกใชไ แทะนาเสนวปไว่ัท ผัไเรียนระดูบู่ธย่ศึกษาตวนขทาย สา่ารถสืมวสาร
สารสนเลศสาหรูบผัไเรียนระดูบู่ธย่ศึกษาตวนขทาย้ดไวย่างเห่าะส่
5.2 วิธีการสอน
(1) การติดตา่อิเคราะห์ แทะนาเสนวรายงานขระเดจนสาคูญดไานการศึกษาจากป่าอ
หรืวแหท่งการเรียนรัไลีมหทากหทาย
(2) การสืบคไนแทะนาเสนวรายงานขระเดจนสาคูญดไานการศึกษาโดยใชไเลคโนโทยี
สารสนเลศ
(3) การเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) อูดแทะขระเ่ินจากผทการติดตา่อิเคราะห์ แทะนาเสนวรายงานขระเดจนสาคูญ
ดไานการศึกษา
(2) อูดแทะขระเ่ินจากผทการสืบคไนแทะนาเสนวรายงานขระเดจนสาคูญดไาน
การศึกษาโดยใชไเลคโนโทยีสารสนเลศ
(3) อูดแทะขระเ่ินจากการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวด
หทูกสัตร
ด้า 6นทักษะการจัดการเรียนรู้
6.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
่ีคอา่เชีม ยอชาญในการจู ดการเรียนรัไฟิ สิ กส์ ลีม ่ีรั ขแบบหทากหทาย ลู้ ง )1 (
( รัขแบบลีมเข็นลางการFormal) รัขแบบกึมงลางการ (Non-formal) แทะรัขแบบ้่่เข็นลางการ
(Informal) วย่างสรไางสรรค์
ง่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไฟิสิกส์สาหรูบผัไเรียนลีมหทากหทาย ลู้ )2(
ผัไเรียนลีม่ีคอา่สา่ารถพิเศษ ผัไเรียนลีม่ีคอา่สา่ารถขานกทาง แทะผัไเรียนลีม่ีคอา่ตไวงการพิเศษวย่าง
่ีนอูตกรร่
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่ีคอา่เชีมยอชาญในการจูดการเรียนรัไในอิชาฟิสิกส์ )3( วย่างบัรณาการ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 6.2
)1(การฝึกขระสบการณ์อิชาชีพครัก่วนขฏิบูติการสวนในสถานศึกษา
)2(การขฏิบูติการสวนเตจ่เอทาในสถานศึกษา (Field based learning through
action)
)3(การเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 6.3
)1(อูดแทะขระเ่ินจากผทการฝึกขระสบการณ์อิชาชีพครัก่วนขฏิบูติการสวน
)2(อูดแทะขระเ่ินจากผทการขฏิบูติการสวนเตจ่เอทา
)3(อูดแทะขระเ่ินจากการเปไาร่อ่กิจกรร่เสริ่คอา่เข็นครัเข็นรายขีตทวดหทูกสัตร

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

1

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
แจก –course
กิจกรรมการเรียนการสอน
syllabus พรไว่วธิบาย
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
เนื้วหารายอิชา แทะลา
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
คอา่ตกทงร่อ่กูน
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
ระหอ่างผัไสวนกูบนิสิต
เกีมยอปไวง
เกีมยอกูบเกณฑ์การ
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
ขระเ่ิน
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
บลลีม 1 หทูกการการอูด
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ดร.รูงสูนต์
3
แทะขระเ่ินผท
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
จว่ละรูกษ์
4เขิดโวกาสใหไนูกศึกษาวภิขรายแทะ .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
บลลี1ม หทูกการการอูด
แทะขระเ่ินผท

2

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
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ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

บลลีม 2
การอูดแทะการ
ขระเ่ินผทการเรียนรัไ
อิชาฟิสิกส์ระดูบ
ู่ธย่ศึกษา

3

4

บลลีม 2
การอูดแทะการ
ขระเ่ินผทการเรียนรัไ
อิชาฟิสิกส์ระดูบ
ู่ธย่ศึกษา

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดร.รูงสูนต์
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ จว่ละรูกษ์
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
3
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
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ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย

บลลีม 2
การอูดแทะการ
ขระเ่ินผทการเรียนรัไ
อิชาฟิสิกส์ระดูบ
ู่ธย่ศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน

5

3

บลลีม 3
รัขแบบ อิธีการอูดแทะ
ขระเ่ินผทการเรียนรัไ
อิชาฟิสิกส์ดไานเนื้วหา
แทะการลดทวง
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3

10

ผู้สอน

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
บลลีม 3
รัขแบบ อิธีการอูดแทะ
ขระเ่ินผทการเรียนรัไ
อิชาฟิสิกส์ดไานเนื้วหา
แทะการลดทวง

7

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
3. บลคอา่อิจูย
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
ดร.รูงสูนต์
3
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
จว่ละรูกษ์
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน

8

สวบกทางภาค
บลลีม 4
ศึกษาอิเคราะห์ตูอวย่าง
ปไวสวบอิชาฟิสิกส์

9

10

3

3

บลลีม 4
ศึกษาอิเคราะห์ตูอวย่าง
ปไวสวบอิชาฟิสิกส์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4ภิขรายแทะเขิดโวกาสใหไนูกศึกษาว .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
11

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

11

12

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ผู้สอน
ชั่วโมง
มี)
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4เขิดโวกาสใหไนูกศึกษาวภิขรายแทะ .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย
บลลีม 5
กิจกรรมการเรียนการสอน
ฝึกววกแบบอิธีการอูด
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
แทะขระเ่ินผท ฝึกสรไาง
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
เครืมวง่ืวแทะปไวสวบ
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
อิชาฟิสิกส์
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
ดร.รูงสูนต์
3
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
จว่ละรูกษ์
4เขิดโวกาสใหไนูกศึกษาวภิขรายแทะ .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย
บลลีม 5
ฝึกววกแบบอิธีการอูด
แทะขระเ่ินผท ฝึกสรไาง
เครืมวง่ืวแทะปไวสวบ
อิชาฟิสิกส์

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาในชู้นเรียนแทไอ
นาเสนวหนไาชู้นเรียน ตวบคาถา่
12

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
ลบลอน แทะลาแบบลดสวบย่วย
4เขิดโวกาสใหไนูกศึกษาวภิขรายแทะ .
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย

บลลีม 6 อางแผนการอูด
แทะการขระเ่ินผทการ
เรียนรัไอิชาฟิสิกส์ลีม
สวดคทไวงจุดขระสงค์
การเรียนรัไในระดูบ
ู่ธย่ศึกษา
13

14

15

3

บลลีม 6 อางแผนการอูด
แทะการขระเ่ินผทการ
เรียนรัไอิชาฟิสิกส์ลีม
สวดคทไวงจุดขระสงค์
การเรียนรัไในระดูบ
ู่ธย่ศึกษาเรียนรัไใน
ระดูบู่ธย่ศึกษา

บลลีม 6 อางแผนการอูด
แทะการขระเ่ินผทการ

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
.3ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์การลา
โครงงานสืมวการสวนฟิสิกส์
4 .เขิดโวกาสใหไนูกศึกษาวภิขรายแทะ
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
3. บลคอา่อิจูย
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2ผัไสวนบรรยาย พรไว่ลู้งยกตูอวย่างลีม
เกีมยอปไวง
ใหไผัไเรียนฝึกการคิดอิเคราะห์ .3ใหไผัไเรียน
ฝึกการคิดอิเคราะห์การลาโครงงานสืมว
การสวนฟิสิกส์
4 .เขิดโวกาสใหไนูกศึกษาวภิขรายแทะ
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
.1เชจคเอทาเปไาเรียนแทะการแต่งกายใหไ
13

ผู้สอน

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

ดร.รูงสูนต์
จว่ละรูกษ์

มคอ. 3
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด
เรียนรัไอิชาฟิสิกส์ลีม
สวดคทไวงจุดขระสงค์
การเรียนรัไในระดูบ
ู่ธย่ศึกษา

16

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้า
ชั่วโมง
มี)
ถักตไวงตา่ระเบียบปวง่หาอิลยาทูย
.2นาเสนวโครงงานโครงงานสืมวการสวน
ฟิสิกส์ผัไสวนใหไปไวเสนวแนะ
ชูกถา่ในขระเดจนลีมสนใจ
สื่อที่ใช้
1. PowerPoint
2. เวกสารขระกวบการเรียน

ผู้สอน

สวบขทายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
1.1.4, 1.1.5

2.1.2, 2.1.3
3.1.1, 3.1.2,
3.1.4
4.1.2
5.1.1, 5.1.3

วิธีการประเมิน
เชจคเอทาเปไาเรียน
แทะการแต่งกายใหไ
ถักตไวงตา่ระเบียบ
ปวง่หาอิลยาทูย
- สวบย่วย
- สวบกทางภาค
- สวบขทายภาค
- โครงงาน
การ่ีส่อนร่อ่ใน
ชู้นเรียน
การสืบคไน การ
อิเคราะห์แทะการ
แกไโจลย์ขญหาแทะ
นาเสนวรายงาน

สัปดาห์ที่
ประเมิน
ลุกสูขดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%

ลุกสูขดาห์
สูขดาห์ลีม 8
สูขดาห์ลีม 16
สูขดาห์ลีม 16
ลุกสูขดาห์

10%
20%
20%
20%
10%

ลอนสวบจาก
งานลีม่วบห่าย
ลอนสวบจาก
การนาเสนวงาน

10%

3. การประเมินผลการศึกษา
ตูดเกรดวิงเกณฑ์่หาอิลยาทูย
เกณฑ์คะแนน
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69

เกรด
A
B+
B
C+
C

14

วิธีการทวน
สอบ
ตรอจสวบ
ตารางเอทาเปไา
เรียนแทะการ
แต่งกาย
ลอนสวบจาก
คะแนนสวบ

มคอ. 3
55-59
50-54
0-49

D+
D
F
W
I

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
รูงสูนต์ จว่ละรูกษ์(2560). การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนฟิสิกส์. ่หาอิลยาทูยสอน
ดุสิต.

2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กระลรองศึกษาธิการ (2551) หทูกสัตรแกนกทางการศึกษาปู้นพื้นฐาน 2551 กรุงเลพฯ
กระลรองศึกษาธิการ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
่ี ก ารเขิ ด โวกาสใหไ นู ก ศึ ก ษาขระเ่ิ น วาจารย์ ผัไ ส วนตา่แบบขระเ่ิ น รอ่ถึ ง ขระเ่ิ น
ขระสิลธิภาพการสวนจากผทการเรียนปวงนูกศึกษา

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ขระเ่ินจากผทการขระเ่ินวาจารย์ผัไสวน แทะผทการเรียนปวงนูกศึกษา
2. สูงเกตการสวนปวงวาจารย์โดยผัไร่อ่ลี่สวนในกรณีรายอิชา่ีวาจารย์สวนหทายคน หรืวส่ง
ผัไสูงเกตการณ์เปไาฟงการสวนปวงวาจารย์กรณีผัไสวนเดีมยอ
3. วาจารย์ผัไสวนขระเ่ินการสวนปวงตนเวงจากสภาพจริงโดยพิจารณาจากการสูงเกต
พรติกรร่การเปไาร่อ่กิจกรร่การเรียนปวงนูกศึกษาในชู้นเรียน ลู้งนี้ใหไยึดอิธีการแทะแหท่งปไว่ัทลีม
หทากหทาย รอ่ลู้ง่ีการขระเ่ินหทายครู้ง เพืมวคอา่น่าเชืมวถืวปวงผทลีม้ดไ

3. การปรับปรุงการสอน
1. ใชไผทอิเคราะห์การขระเ่ินการสวนเพืมวขระ่อทคอา่คิดเหจนปวงนูกศึกษา สรุขขญหา แทะ
แนอลางแกไ้ปการขรูบขรุงการจูดการเรียนการสวนรายอิชาในภาคการศึกษาต่ว้ข
2. ขรู บ ขรุ ง รายทะเวี ย ดปวงรายอิ ช าใหไ ลู น สู่ ย แทะสวดคทไ ว งกู บ ่าตรฐานคุ ณ อุ ฒิ
ระดูบวุด่ศึกษาแทะคอา่สนใจปวงผัไเรียนรุ่นต่ว้ข
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มคอ. 3

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. ่ีการขระชุ่คณะกรร่การบริหารหทูกสัตรเพืมวพิจารณาผทสู่รลธิ์ลางการเรียนปวง
นูกศึกษาใหไเข็น้ขตา่เกณฑ์การขระเ่ินปวง ่คว .3 ปวงรายอิชาลีมลาการสวน
2. คณะกรร่การบริ ห ารหทู กสั ตรร่อ ่กูนขระเ่ินการเรียนรัไปวงนูกศึกษา โดยการสุ่ ่
ตรอจปไวสวบ รายงาน อิธีการใหไคะแนน แทะการใหไคะแนนพรติกรร่

5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาปไวคิดเหจนปวงนูกศึกษาจากปไวลีม 1 กทยุ
ลธ์การขระเ่ินขระสิลธิผทปวงรายอิชาโดยนูกศึกษา่าขระ่อท เพืมวจูดกทุ่่เนื้วหาคอา่รัไลีม
ตไวงขรูบขรุง ผทจากการขระ่อทจะนา้ขขรูบขรุงการจูดการเรียนการสวนในรุ่นต่ว้ข
2. นาผทสูงเกตการสวนจากปไวลีม 2 กทยุลธ์การขระเ่ินการสวน ่าเขรียบเลียบปไว่ัทกูบ
ปไวคิดเหจนปวงนูกศึกษา เพืมวพูฒนาเนื้วหาสาระใหไลูนสู่ย ขรูบอิธีการเรียนการสวน แทะอิธีการ
ขระเ่ินผทใหไตรงกูบผทการเรียนรัไลีมคาดหอูง
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